
فقط از س�ال 86 تاكنون بيش از هزار عنوان 
مجرمانه به قوانين كش�ور اضافه شده است؛ 
 اتفاقي كه با افزايش آمار پرونده هاي محاكم 
قضاي�ي، افزايش تع�داد زندانيان كش�ور و 
اطاله دادرس�ي همراه بوده اس�ت. در توليد 
عناوين مجرمانه، از جمله كشورهاي پيشتاز 
در جهان هس�تيم! اصالح اين رويه ناصحيح 
كه سال هاس�ت م�ورد اذع�ان حقوقدانان و 
مس�ئوالن قرار گرفت�ه، حاال در دس�تور كار 
ق�وه قضائي�ه و مجلس ق�رار گرفته اس�ت. 

حذف برخ��ي از عناوي��ن مجرمان��ه و پرهيز از 
جرم انگاري موجب باال بردن كيفيت رسيدگي 
به پرونده ه��اي قضايي مي ش��ود. مهم تر اينكه 
حذف اين عناوين مي تواند در كاهش پرونده هاي 
ورودي به قوه قضائيه كه از س��ال ها قبل يكي از 
معضالت اين قوه محسوب مي شود، مؤثر باشد. 

اگر بخش قابل توجهي از عناوين حذف ش��ود، 
جلوي انباشته شدن پرونده ها در دستگاه قضايي، 
فرس��ودگي كاركنان، اطاله دادرسي و افزايش 

جمعيت زندان ها گرفته خواهد شد. 
 ايجاد مش�كل براي اس�ترداد مفسدان 

اقتصادي 
جرم، به فعل ي��ا ترك فعلي گفته مي ش��ود كه 
براي آن مج��ازات در نظر گرفته شده باش��د. در 
حال حاضر براي بيش از ۲ هزار عنوان مجرمانه 
در كش��ور مجازات تعريف ش��ده كه اي��ن آمار 
در مقايس��ه با كشورهاي ديگر بس��يار باالست. 
برخي از اقداماتي كه در كش��ور ما ج��رم بوده، 
در س��اير كش��ورها جرم تلقي نمي شود. همين 
مسئله مشكالتي را در عرصه استرداد مفسدان 
اقتصادي ب��ه طور نمونه از كش��وري مثل كانادا 

ايجاد كرده است. 
 تجربه نش��ان داده كه هر چق��در تعداد عناوين 
مجرمانه باال برود، تع��داد وقوع جرم نيز افزايش 
پي��دا مي كن��د و از طرفي تعداد ب��االي عناوين 
مجرمانه ه��م به ناامن��ي فكري جامع��ه منجر 
مي شود؛ مردم دائم به اين فكر مي كنند كه مبادا 
به دليل كاري كه كرده باش��ند، از سوي دستگاه 

قضا تحت تعقيب قرار بگيرند. 
كاهش عناوين مجرمانه كه سال هاست دغدغه 
بسياري از مس��ئوالن و حقوقدانان شده، امري 
مهم و در راس��تاي طرح هاي تحولي دس��تگاه 
قضايي است كه اگر به مرحله اجرا برسد، بسياري 

از مشكالت را حل خواهد كرد. 
 گرفتاري مردم براي يك سوء پيشينه

فريب��رز ك��ه در يك��ي از مجتمع ه��اي قضايي 
سرگردان به نظر مي رسد به »جوان« مي گويد: 
چند س��ال قبل به ج��رم كالهب��رداري با مبلغ 
15ميليون تومان محكوم شدم. بگذريم از اينكه 
اقدام من مش��مول كالهبرداري نب��ود، اما اين 
عنوان مجرمانه در چند س��ال گذشته براي من 

دردسر ساز شده است. 
او كه با مدرك فوق ليس��انس ش��غل آزاد دارد، 
اينگونه ادامه داد: يكبار تا مرحله نهايي استخدام 
در يك س��ازمان دولتي پيش رفتم، اما به دليل 
استعالم صورت گرفته استخدام من منتفي شد. 
با اينكه پس از صدور حكم رضايت شاكي را هم 
جلب كردم و از همان موقع هم روابط حسنه اي 
با هم داريم، حاال محكوميت من براي استخدام 

پسرم هم مشكل ساز شده است. 
گفتني است فريبرز در اين مجتمع قضايي پيگير 
بود تا اين سابقه محكوميت را به نوعي پاك كند. 
  كاه�ش ۲ميلي��ون پرونده ب�ا ح�ذف

 10عنوان جرم
در همي��ن زمينه مع��اون حقوقي ق��وه قضائيه 
خبر داده اس��ت ك��ه در ح��ال حاض��ر بيش از 
۲هزارو5۰۰ عن��وان مجرمانه در قوانين مصوب 
كشور گنجانده شده و اين بر خالف سياست هاي 

قضازدايي است. 

حجت االس��الم نوراله قدرتي در نشست شوراي 
عالي قضايي با اش��اره به افزايش بي��ش از هزار 
عنوان مجرمانه از س��ال 1۳۸۶ تا س��ال 1۴۰1 
گفت: در ح��ال حاض��ر ۲ ه��زار و 55۰ عنوان 
مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب كشور گنجانده 

شده است. 
مع��اون حقوقي قوه قضائي��ه با بي��ان اينكه اين 
معاونت با همكاري مجلس ش��وراي اسالمي در 
حال قضازدايي و جرم زدايي از قريب به 1۰ عنوان 
مهم مجرمانه است، اظهار كرد: نتيجه و حاصل 
قضازدايي از اين 1۰ عنوان پرتعداد كه طي ماه 
آتي به سرانجام مي رسد، كاهش حدود ۲ ميليون 

پرونده در دستگاه قضايي خواهد بود. 
رئي��س كل دادگس��تري ته��ران ب��ر ضرورت 
»قضازدايي با اس��تفاده حداكث��ري از ظرفيت 

شوراهاي حل اختالف« تأكيد كرد. 
علي القاصي مهر در راستاي بازديدهاي از پيش 
اعالم نش��ده از مراج��ع و واحده��اي قضايي بر 
ضرورت »قضازداي��ي با اس��تفاده حداكثري از 
ظرفيت ش��وراهاي حل اخت��الف« تأكيد كرد 
و گفت: حتي االمكان س��عي ش��ود از اختالفات 
و دعاوي م��ردم قضازدايي و موضوع به س��مت 
سازش هدايت شود، چراكه اين امر براي همگان 

آثار مثبتي در پي خواهد داشت. 
  ايراد از سيستم حقوقي است؟

افزاي��ش عناوين مجرمانه يك��ي از خصوصيات 
نظام حقوقي رومي ژرمني است. در اين سيستم 
حقوقي جرم انگاري زيادي وجود دارد. به تبع آن 
افزايش آمار پرونده هاي قضايي هم در كشورهايي 
كه از اين سيس��تم حقوقي اس��تفاده مي كنند، 

وجود دارد. 
سيس��تم كامن لو و رومي ژرمني دو سيس��تم 
قضايي راي��ج در كش��ورهاي جهان اس��ت. در 
كش��ورهايي چون امريكا، انگليس، اس��تراليا و 
ايرلند شمالي، سيس��تم قضايي كامن لو حاكم 
است و كشورهايي همچون فرانسه، ايران، و آلمان 

هم سيستم قضايي رومي ژرمني دارند. 
در گروه رومي ژرمني مهم تري��ن منبع حقوق، 
قانون است و دادگاه ها بايد اراده قانونگذار را در 
دعاوي اجرا كنند. ولي در گ��روه كامن لو منبع 
حقوق قواعدي اس��ت كه قض��ات در دادگاه ها 

اعمال كرده اند. 
حقوق كشورهاي استفاده كننده از نظام كامن لو، 
حقوقي عرفي است. منظور از عرف رويه اي است 
كه دادگاه ها بين خود مرس��وم كرده اند و به آن 
پايبند هس��تند. اصلي ترين تفاوت بين اين دو 
سيستم اين اس��ت كه قواعد كامن لو آنگونه كه 
در گروه رومي مرسوم اس��ت، مدون و مشخص 
نيست. به عالوه قواعدي كه از كامن لو استنباط 
مي شود در پاره اي موارد با حقوق رومي ژرمني 

متفاوت است. 
به طور نمونه اهميتي را ك��ه گروه رومي ژرمني 
براي مبحث تعه��دات در حقوق مدن��ي قائلند 

حقوقدان ه��اي انگليس و امريكا ب��ه آن معتقد 
نيستند و آن را از امور فرعي و درجه دوم مي دانند. 
مهم ترين ويژگي در قواعد سيستم رومي ژرمني 
وجود اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هاست 
و اتفاقاً همين قضيه منجر به افزايش جرم انگاري 

در نظام قضايي اين گروه شده است. 
  قضازدايي، مطلوبي جهاني

اليحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه 
از قوانين در دوره هاي قبلي مجلس تعيين تكليف 

نشده و به مجلس يازدهم رسيده است. 
در همين خصوص حجت االس��الم محمد تقي 
نقدعلي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
به »جوان« گفت: بحث جرم زدايي مدت هاست 
كه در مجلس وجود دارد. حتي طرح قضا زدايي 
هم از طرف نماين��دگان مطرح شده اس��ت. ما 
جلس��ات متعددي را در اين خصوص با مديران 
قضايي  داش��تيم. قضا زدايي از سيستم قضايي و 
كم كردن عناوين مجرمانه، سياس��تي است كه 

كل دنيا در پيش گرفته است. 
وي گفت: هر چقدر كه بشود با كم كردن عناوين 
مجرمانه پرونده را در محاكم شبه قضايي به صدور 
حكم منتهي و تمام كرد براي ما اولويت دارد. اين 
كار موجب خلوت تر شدن دادگاه ها و دادسراها 
مي شود. جز در موارد امنيتي يا موارد خاصي كه 
بايد در سيستم قضايي رسيدگي شود، بقيه موارد 

بايد به خارج از قوه قضائيه برود. 
حجت االسالم محمدتقي نقدعلي افزود: به طور 
نمونه اكنون ما اختياري را كه به كميسيون ماده 
1۰۰ ش��هرداري ها داديم، يك اختيار عظيمي 
اس��ت. وقتي چنين كار عظيمي را كه مي تواند 
نس��بت به اموال س��نگين مردم تصميم گيري 
كند، به دست يك كميس��يون مي دهيم و غالباً 
هم به نتيجه اين تصميمات اعتراضي نمي شود و 
مردم تمكين مي كنند، پس مي توان خارج از قوه 

قضائيه به اين قبيل مشكالت رسيدگي كرد. 
وي تصريح ك��رد: نمونه ديگر اينك��ه پليس در 
مواردي جريمه هاي سنگيني را صادر مي كند و 
مردم هم غالباً تمكين مي كنند. اگر مي خواستيم 
تمام اينها را به نهاده��اي قضايي ارجاع بدهيم، 
يك حجم عظيم و آم��اري نجومي براي محاكم 

به وجود مي آورديم. 
  قض��ازداي�ي در مجل��س يازده��م 

قانون مي شود
عضو مجمع نمايندگان اس��تان اصفهان گفت: 
موارد مش��ابه زياد داريم كه مي شود قضا زدايي 
ك��رد. البته عن��وان قضا زدايي عن��وان عام تري 
نسبت به كم كردن عناوين مجرمانه است. خيلي 
از كارهايي كه در سيستم قضايي اتفاق مي افتد، 
مثل به اجرا گذاشتن اسنادي كه در سيستم ثبت 
اسناد و امالك به ثبت رسيده است، با اينكه عنوان 
مجرمانه اي بر آن نيست، اما وقتي همين كار را به 
نهادهاي اجرايي بسپاريم، بدون شك قوه قضائيه 
خلوت مي شود.   وي تصريح كرد: همين قضيه در 

مجازات هاي جايگزين در بحث حبس هم صدق 
مي كند. امروز خيلي از ابزارهاي روز مثل دستبند 
و پابند الكترونيك و ابزار كنترل زندانيان اگر به 
روز رساني شود، حتي مجرمان خطرناك هم در 

صورت رها شدن مشكل ساز نمي شوند. 
عضو كميسيون قضايي مجلس تأكيد كرد: ما 
اليحه قضازدايي را به جديت دنبال مي كنيم؛ 
االن هم در كميس��يون در حال بررسي است. 
تم��ام ط��رح و اليحه هايي كه به كميس��يون 
قضايي آمده به س��رعت به صحن رسيده است  
و ش��ايد بتوانم بگويم كميس��يون قضايي در 
جايگاه نخس��ت از نظ��ر تعداد ط��رح و لوايح 
ارسال شده به صحن علني است. ان شاءاهلل در 
همين مجلس يازدهم اين اليحه را هم به قانون 

تبديل مي كنيم. 
  مقابله با برچسب زني هاي اجتماعي

محمدپارسا بامري، حقوقدان هم در اين زمينه 
به »جوان« گفت: يكي از سياس��ت هاي تقنيني 
كشور ما طي ساليان اخير، جرم زدايي از برخي 
عناوين موجود در قانون بوده اس��ت. بدين معنا 
كه صالحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت 
اجرا نسبت به برخي از رفتارهاي مجرمانه سلب 
ش��ود. كاهش آمار پرونده هاي كيف��ري، نزدن 
عنوان مجرمانه ب��ر هر نوع تخل��ف، جلوگيري 
از خدشه دارش��دن س��ابقه كيفري اش��خاص و 
ممانعت از برچسب زني هاي اجتماعي، همگي از 

پيامدهاي زدودن عناوين مجرمانه هستند. 
وي افزود: اگر در جامعه، هر نوع تخلف را به منزله 
جرم بنگريم و ب��راي آن ضمانت اجراي كيفري 
قرار دهيم، دايره رفتارهاي داراي وصف مجرمانه 
گسترش مي يابد. سپس تعداد مجرمين در جامعه 
نيز افزاي��ش می يابد و باعث مي ش��ود كه تعداد 
پرونده هاي كيفري هم زيادتر ش��ود. وقتي كه 
محاكمات كيفري افزايش يابد، پيامدهاي مهمي 
همچون مجازات هاي تبعي و برچسب زني هاي 

اجتماعي گريبانگير مردم مي شود. 
  قضات هم دچار سردرگمي شده اند

حجت االس��الم موس��ي غضنفرآب��ادي، رئيس 
كميس��يون قضايي مجلس هم در اين زمينه به 
»جوان« گفت: گستردگي پرونده ها در دستگاه 
قضايي تبديل به معضلي جدي شده است. نيازي 
هم نيس��ت اين همه عناوين كه وج��ود دارد در 
دادگاه و دادس��را مورد رس��يدگي ق��رار بگيرد؛ 
مثل انحصار وراثت ي��ا جرائمي ك��ه مربوط به 
محيط زيست است يا جرائمي كه مربوط به شكار 
يا راهنمايي و رانندگي اس��ت. اي��ن جرائم را به 
راحتي مي ش��ود از صالحيت به اصطالح دادگاه 
خارج كرد. نمونه روش��نش بحث انحصار وراثت 
است. وقتي كه ثبت احوال همه اطالعات را كامل 
دارد، چه اشكالي دارد كه اين موضوع حقوقي در 

خود ثبت احوال حل و فصل شود؟
وي افزود: در اين خصوص موضوعات متعددي 
وجود دارد كه مي شود واقعاً رسيدگي به برخي 
از جرائم را از صالحي��ت دادگاه خارج كرد. بايد 
بحث ه��اي ترافعي )دعاوي ك��ه اعطاي فرصت 
و امكانات الزم به هر ك��دام از طرفين دعوا داده 
مي شود تا بتوانند ادعاهاي خود را مطرح و ادله  
مثبته آن ادعاها را ارائه كنند( را در دادگاه مطرح 

كرد نه هر موضوعي. 
غضنفرآب��ادي تصري��ح ك��رد: در ح��ال حاضر 
در قوانين جاري كش��ور بي��ش از ۲هزارو5۰۰ 
عنوان مجرمان��ه قرار گرفته اس��ت كه بر خالف 
سياست هاي قضازدايي است. خيلي از موضوعاتي 
را كه در صالحيت دادگاه و دادگستري قرار داده 

شده، مي شود از اين محاكم خارج كرد. 
رئيس س��ابق دادگاه هاي انقالب اس��تان تهران 
گفت: ما االن در دادگستري جرائم خيلي بزرگ و 
خيلي كوچك داريم و همين جرائم خيلي بزرگ 
و خيلي كوچك، قضات را هم دچار س��ردرگمي 
كرده است. رسيدگي به اين جرائم وقت گير است 
و امكانات هم نياز دارد و در نتيجه اطاله دادرسي 
هم ايجاد مي كند.  وي گفت: ب��ا حذف عناوين 
مجرمانه وقت قضات به رسيدگي به جرائم مهم 
صرف مي ش��ود. االن جرائمي هستند كه حتي 

شكل و شمايل قضايي هم ندارند. 
نماينده مردم بم در مجلس افزود: حذف عناوين 
مجرمان��ه موجب كاه��ش ورودي ب��ه زندان ها 
هم مي ش��ود كه م��ا در اين خص��وص دو بحث 
داريم؛ يكي اينكه بعض��ي از موضوعات را بايد از 
صالحيت رسيدگي در دادگستري خارج كنيم. 
بحث دوم هم اين اس��ت كه هم��ان موضوعاتي 
كه در دادگستري صورت مي گيرد، در راستاي 

حبس زدايي باشد. 
  پيشگيري از جرائم همگام با جرم زدايي

الهام آزاد، حقوقدان و نماينده نائين در مجلس 
هم به »جوان« گفت: معتقدم بايد بتوانيم ساز  و  
كارهاي ويژه اي را ايجاد كني��م كه زمينه انجام 
جرم كاهش پي��دا كند. پيش��گيري از جرم هم 
كاماًل در راستاي حذف عناوين مجرمانه است، 
چون هر دو، بار سنگين پرونده هاي قضايي را در 

محاكم كاهش مي دهد. 
اين استاد دانشگاه افزود: ش��ايد با جرم زدايي از 
يكسري از عناوين، فس��ادها بيشتر شود، ولي از 
طرفي هم معتقد هس��تم كه همه اينها بايد در 
يك راستا و در يك س��اختار و ساز  و  كار مناسب 

هم پيش برود. 
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قانوناز2500عنوانمجرمانهکممیکند
كارشناسان و نمايندگان مجلس در خصوص حذف عناوين مجرمانه با »جوان« به گفت وگو نشستند

 رئيس كميسيون شهرسازي شوراي ش��هر تهران اعالم كرد كه اگر 
مالكان باغات اق��دام به تخريب باغ كنند، نه تنها براب��ر ماده ۴ با مالك 

برخورد مي شود، بلكه مالك بايد باغ را مجدداً احيا كند. 
 رئيس اداره جواني جمعيت وزارت بهداش��ت  گفت: در حال حاضر 
هزينه هاي درمان ناباروري تحت پوش��ش بيمه قرار گرفته اند و بيمه 

سالمت به طور كامل اين پوشش را ايجاد مي كند. 
 معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گفت: كش��ور ايران در آستانه 
سالمندي جمعيت اس��ت و اين يكي از بحران هاي جدي براي آينده 

كشورمان است. 

ستاداجراييبهدانشفنيتوليد
۶آنزيمداروييموردتحريمدستيافت

س�تاد  بي�ن  چهارس�اله  هم�كاري   جدي�د  تفاهمنام�ه 
اجراي�ي فرم�ان ام�ام و وزارت بهداش�ت، درم�ان و آم�وزش 
پزش�كي كش�ور در حوزه ه�اي مختل�ف ب�ه امض�ا رس�يد. 
روز گذشته با حضور وزير بهداش��ت، سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام 
و معاونان دو نهاد تفاهمنامه چهارس��اله همكاري طرفين در حوزه هاي 
مختلف توليد واكس��ن هاي نوين، س��اخت مراكز درماني و بيمارستان، 
مش��اركت در افزايش نرخ باروري و جمعيت، ارتقاي س��المت جامعه و 
فعاليت هاي دانش بنيان در حوزه س��المت و درمان ب��ه ويژه در مناطق 
محروم كشور به امضا رسيد.  سرپرس��ت ستاد اجرايي فرمان امام با بيان 
اينكه در سال هاي اخير ستاد اجرايي در حوزه بهداشت و درمان گام هاي 
خوب و بزرگي برداشته است، گفت: آنچه امروز تعهد ما را به حوزه بهداشت 
و درمان بيشتر مي كند، اين اس��ت كه افراد ضعيف و محروم احتياج به 
خدمات درماني دارند و با بار س��نگين و تعهد زيادي كه وزارت بهداشت 
برعهده دارد، ايفاي اين نقش به تنهايي راحت نيست و ستاد اجرايي كه در 
ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي و محروميت زدايي پرچمدار است، به اين 

عرصه ورود پيدا كرده است. 
عارف نوروزي افزود: هر جا وزارت بهداش��ت و دستگاه هاي اجرايي اعالم 
نيازي كردند، ستاد با تمام قوا به كمك اين دس��تگاه ها آمد. در سال هاي 
اخير به عنوان بازوي وزارت بهداشت حدود ۲۸۰ مركز بهداشتي و درماني و 
1۷بيمارستان در نقاط مختلف كشور احداث و افتتاح شد يا در حال تكميل 
داريم كه تمام اين مراكز بر اساس نيازسنجي وزارت بهداشت و عمدتاً در 
مناطق محروم كشور بوده است.   نوروزي تصريح كرد: دانش فني توليد شش 
آنزيم دارويي مورد تحريم با ارزبري ساالنه ۴۳ ميليون دالر براي بيماران 
خاص را ايجاد كرديم و به زودي از كارخانه توليد واكسن جديد ضدسرطان 

رحم نيز بهره برداري مي كنيم.
نوروزي با اشاره به تفاهمنامه جديد گفت: هدف از اين تفاهمنامه، فعاليت 
 در ساخت مراكز درماني و تجهيز آنها، فرهنگ سازي سالمت براي جامعه، 
غربالگري بيماري هاي چش��مي كودكان، درمان زوجين نابارور، مباحث 
مربوط به اجراي سياست هاي رشد جمعيت، كاشت حلزون شنوايي براي 
كودكان ناشنوا است.  وي درباره جزئيات اين تفاهمنامه بيان داشت: در يك 
دوره چهارساله اين تفاهمنامه را پيش مي بريم  و در اين تفاهمنامه عالوه بر 
توليد داروهاي شيميايي، هاي تك، انواع واكسن هاي موردنياز جامعه از قبيل 
واكسن سرطان دهانه رحم، توليد و توسعه داروهاي گياهي و توسعه فرهنگ 

طب سنتي، براي كمك به وزارت بهداشت نيز گنجانده شده است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

هديهويژهايکهدانشجويان
ازآقادريافتکردند

قرآن و س�جاده رمضان�ي رهبر انق�الب، هديه ويژه اي اس�ت كه 
نمايندگان دانش�جويان در ديدار رمضاني امسال دريافت كردند. 
در جريان ديدار رمضاني دانشجويان با رهبر انقالب، دو نفر از نمايندگان 
دانش��جويان در پايان صحبت هاي خود از رهبر انقالب درخواست اين 
هديه ها را كردند؛ قرآني كه رهبر انقالب در ماه مبارك رمضان آن را ختم 
كرده اند و سجاده اي كه در شب هاي قدر روي آن نماز خوانده اند، هديه 
مدنظر نمايندگان بود كه مي خواستند به عنوان تبرك دريافت كنند. حاال 
اين دانشجويان در صفحه شخصي خود خبر از دريافت اين هدايا داده اند.  
حسين پناهي، نماينده دانشجويان در همين زمينه در صفحه اينستاگرام 
خود با انتشار عكسي از هديه رهبر انقالب نوشت: الحمدهلل امسال توفيق 
داشتيم در ديدار رمضانه خود با رهبر معظم انقالب با دانشجويان مطالبي 
را عرض كنم. در انتها هم قرآن مورد تالوت ايشان در ماه رمضان را طلب 
كنم. اين افتخار شامل حال ما شد و روز گذش��ته اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان مستقل، اين نسخه از كالم اهلل را به همراه دستنوشته 
ايشان دريافت كرد. اميدوارم ما دانشجويان در پناه قرآن به وظايفي كه 
داريم، عمل كنيم.  محمد كاظمي، ديگر نماينده دانشجويان هم با انتشار 
تصوير سجاده رهبر انقالب در اينستاگرام خود نوشت: در هر دو جهان، 

عشق فقط بنده عشق است / سجاده عشق است كه زيبنده عشق است 

»خاک«برسرتعطيلیهایناخواسته
بودجه مقابله با ريزگردها هم امسال 

و هم سال گذشته از اليحه بودجه حذف شد!
ريزگردها روز گذش�ته يك بار ديگر تهران را در صدر شهرهاي آلوده 
جهان قرار دادند و موجب تعطيلي ناخواس�ته م�دارس و ادارات اين 
كالنش�هر ش�دند. تعطيلي اين دفعه تهران اما كمي به موقع تر اعالم 
ش�د و دانش آموزان و كارمندان پيش از آنكه س�ر كار يا مدرسه خود 
حاضر ش�وند، از اين ماجرا خبردار ش�دند. با وجود اين، تعطيلي هر 
چند به عنوان مس�كني موقت�ي مي تواند بخش�ي از آثار س�وء اين 
آلودگ�ي را برطرف كند، اما حل ريش�ه اي ريزگرده�اي مهاجر پيش 
از آنكه بخش هايي از كش�ورمان را غير قابل س�كونت كند، نيازمند 
مديريت داخلي زيست محيطي و همچنين ديپلماسي فعال خارجي 
براي جلوگيري از اجراي پروژه هاي تخريب محيط زيس�ت منطقه در 
حوزه هاي آبي شرقي و غربي و منشأ توليد ريزگردها ست. ريزگردهاي 
مهاجر در حالي بهش�تي ترين ماه بهار را براي مردم به جهنم تبديل 
كرده اند كه بودجه مقابله با ريزگردها در سال 1400 و همچنين امسال 
از اليحه بودجه حذف شده اس�ت! حاال كه تعطيلی های ناخواسته  هم 
به خسارت ها اضافه شده بايد فكری كرد وگرنه هر روز »خاک« برای 
ما حكم به تعطيلی می ده�د و برنامه ها را زير غبار پنهان می س�ازد.

تا همين يكي دو س��ال پيش روزهاي بهار حت��ي در پايتخت هم يكي از 
زيباترين و پاك ترين روزهاي سال بود، اما حاال ريزگردها از منابع داخلي 
و خارجي نفس پايتخت نشينان را هم به شماره انداخته است. روز گذشته 
شاخص آلودگي هواي پايتخت روي عدد ۴۴1 يعني در وضعيت خطرناك 
قرار داشت و طبق گزارشات جهاني، در حال حاضر تهران آلوده ترين شهر 
جهان اس��ت.   اوضاع مناطق جنوب و غرب كشور اما اصاًل خوب نيست و 
نگراني ها از افزايش گرد و غبار و غير قابل سكونت كردن اين مناطق روز 
به روز بيشتر مي شود. بر همين اساس است كه وزارت امور خارجه دولت 
سيزدهم با رويكردي فعاالنه وارد عرصه شده تا منشأهاي خارجي اين گرد 
و غبارها كه ۷۰ درصدش به واسطه سدسازي هاي تركيه اتفاق افتاده حل 
و فصل كند، اما بخش��ي از اين مش��كل هم به مديريت داخلي منابع آبي 
باز مي گردد كه آن هم نيازمند برنامه ريزي و تدابير ريش��ه اي است. نكته 
قابل توجه در اين ميان حذف بودجه مقابله با ريزگردها از بودجه كشور است 
كه هم سال گذشته و هم امسال اتفاق افتاده و اعتراض نمايندگان مجلس 

را هم در پي داشته است. 
 ريزگردهاي مهاجم سوغات همسايگان غربي 

 آنطور كه علي سالجقه، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد 
منشأ ۷۰ درصد از ريزگردها خارجي است. محمد رضا محبوب فر، كارشناس 
و پژوهشگر حوزه بحران هاي محيطي و عضو انجمن مخاطرات محيطي و 
توسعه پايدار ايران هم در گفت وگو با »جوان« با تأكيد بر اينكه تركيه متهم 
اصلي و رديف اول ريزگردهاي مهاجم اس��ت تأكيد مي كند: » ۷۰ درصد 
اين گرد و غباري كه در آسمان كشور است، منشأ داخلي دارد، ولي وقتي 
ما مي گوييم داخلي يعني مرز جغرافيايي ايران، اما ريشه هاي اين مسئله 
داخلي نيست؛ البته بخشي از اين مسئله به مديريت داخلي باز مي گردد و 
خيلي از منابع آبي مرزي ما حقآبه اش از سوي عراق، سوريه و تركيه قطع 
شده است، اما بخش��ي از اين آب هم براي مصرف كشاورزي و شرب مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و طرح هاي انتقال آب و سدسازي هاي داخلي هم به 
اين مسئله دامن زده است، بنابراين ما از يك طرف با تخريب منابع آبي در 
داخل كشور مواجهيم و از سوي ديگر حقآبه محيط زيستي ايران از سمت 
تركيه در درجه اول و در درجه بعدي از س��وي عراق، سوريه و افغانستان 
مسدود شده است، اما تركيه مقصر اصلي است و بيشتر كانون هاي گرد و 
غباري كه در كشور ايران و در رودخانه هاي مرزي داريم به دليل رفتار هاي 

همسايگان است.«
 ماهواره ها منشأ ريزگردها را اثبات مي كنند

رضا بياني، مش��اور س��ازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور هم ورود 
گرد و غبار از صحراي آفريقا به كشورمان را رد مي كند.  بياني درباره منشأ 
ريزگردهاي كش��ورمان اينگونه توضيح مي دهد: » پايش ها و بررسي هاي 
روزانه ما از طريق تصاوير ماهواره اي مديس نش��ان مي دهد منشأ گرد و 
غباري كه ۷ آوريل به سمت ايران آمد از ناحيه كانون گرد و غبار غرب موصل 
و از جنوب تركيه در مرز با عراق است و اين تصاوير را ثبت و آرشيو كرده ايم. 
بر اساس مستندات و تصاوير دريافتي از ماهواره مديس مي توان گفت كانون 
گرد و  غبار در بين دجله و فرات، ايران را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.« 
وي تأكيد مي كند: » رصد تصاوير ماهواره اي مديس، حركت گرد و غبار به 
سمت ايران از منطقه صحراي آفريقا را نشان نمي دهد و ما با اظهاراتي از 
اين دست كاماًل مخالفيم.« بياني با بيان اينكه گرد و غبار، ذرات ميكروني 
هستند و اگر از صحراي آفريقا برخيزند در بين راه رسوب مي كنند، تصريح 
مي كند: » چند سال پيش گرد و غبار از سمت كشور الجزاير برخاست، اما در 

لبنان، عربستان و فلسطين اشغالي رسوب كرد.«
به گفته وي با احداث سد آتاتورك در تركيه بر سرشاخه هاي رودخانه هاي 
دجله و فرات كه 1۰ تا 15 برابر س��دهاي ايران هس��تند، ميزان آب اين 
رودخانه ها كه دش��ت هاي عراق را مشروب مي كند كم ش��ده و از اين رو 

بسياري از هورها در پايين دست حوضه دجله و فرات از بين رفته اند. 
بياني درباره منشأ خارجي گرد و غبارها در ايران مي گويد: » در غرب كشور 
پاكس��تان در مرز با ايران، تاالبي است كه خشك شده و با فعل و انفعال به 
وجود آمده در آن منطقه، تقريباً قسمتي از شرق ايران تحت  تأثير رخدادهاي 
گرد و غبار قرار گرفته است و تاالبي در غرب افغانستان در استان نيمروز نيز 

واقع شده و با خشك شدن آن، گرد و غبار از آن ناحيه وارد ايران مي شود. 
از سمت جنوب ايران، كانون هاي گرد و غبار در جنوب رياض عربستان و در 
محدوده بياباني نجران و هافرالبتين وجود دارد و گرد و غبار از اين مناطق 

وارد عراق و سپس وارد آبادان، خرمشهر و اهواز مي شود.«
مشاور سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور درباره كانون هاي گرد و 
غبار عراق نيز توضيح مي دهد: »كانون هاي بعدي در كشور عراق و در مناطق 
الواسط، غرب بصره، غرب موصل و ديرالزور در مرز بين عراق و سوريه است و 

اين كانون هاي گرد و غبار ايران را تحت  تأثير قرار مي دهند.«
به گفته بياني بر اساس بررس��ي تصاوير ماهواره اي، مهم ترين كانون هاي 
داخلي گرد و غبار در ايران به  غير از كانون ش��رق اه��واز كه جنگل كاري 

شده اند، مربوط به هامون و جازموريان است. 
 حذف بودجه مقابله با ريزگردها 

چشمه هاي داخلي ريزگردها لزوم تدبير و تعيين بودجه براي مبارزه با اين 
پديده را ضروري مي نمايد، اما ظاهراً هم امسال و هم سال گذشته بودجه اي 

به مبارزه با ريزگردها تعلق نگرفته است. 
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس فروردين ماه امسال 
در مصاحبه اي با اشاره به به اعتبارات مقابله با ريزگردها گفت: »متأسفانه 
دولت هم در بودجه پارسال و هم در بودجه امسال هرگونه اعتبار در خصوص 

مقابله يا مديريت ريزگردها را حذف كرد!«
به گفته رئيس فراكسيون محيط زيست هر چند مبادي ورودي اين مسئله از 
مرزهاي غربي و جنوب و جنوب غربي است و بيشتر كانون ها خارجي است، 
اما قاعدتاً بايد جهت برنامه هاي بعدي بودجه الزم تخصيص پيدا مي كرد كه 
متأسفانه اين امر هم مغفول ماند و مركز ملي مقابله با ريزگردها در سازمان 
محيط زيست دقيقاً معلوم نيست چرا اين درخواست براي تأمين اعتبارات 

الزم در خصوص اين معضل در شرايط بحراني نداشت و پيگير نبود. 
رفيعي همچنين با تأكيد بر لزوم بررس��ي و رايزني جدي ديپلماس��ي در 
خصوص ريزگردها گفت: » احتمال اينكه ما از شرايط هشدار و اضطرار به 
شرايط مداوم بحران برسيم، كم نيست و اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، 
قاعدتاً در فصل تابستان و پاييز هم با اختالط ريزگردها و شرايط آلودگي 

هواي تهران قطعاً مشكالت جدي خواهيم داشت.«

شاگرد دبيرستاني در شيراز بود كه »دكتر مهدي حميدي« دبير 
ادبيات آن بود. يادش هست موضوع اولين انشا اين بود: »ديوان 

حافظ بهتر است يا مولوي؟«
انشاي عجيبي نوشت؛ جالب و ساختارشكنانه!

-  من يك بچه قشقايي از عشاير هس�تم. از من بپرسيد ميش 
چند ماهه مي زايد؟ اسب بيش�تر بار مي برد يا خر؟ پاسخ اين 

سؤاالت براي من روشن است. . . 
آنگاه از وضعيت حيواناتي نوشت كه جزء الينفك زندگي عشاير 

هستند. 
-  من ديوان حافظ و مولوي را در ويترين كتابفروشي ها ديده ام. 

چگونه پيرامون تفاوت آنها بنويسم؟!
بچه ها از دستنوشته او ريسه رفتند، ولي دكتر فكورانه به آن 
گوش كرد ، نمره ۲0 داد. . . و سرافرازانه گفت اين جوان، نويسنده 

بزرگي خواهد شد!
او راست گفت؛ استاد محمد بهمن بيگي، نويسنده ارجمندي 

شد كه به گردن عشاير ايران حق پدري دارد!
كجايند آن معلم ها. . . دريغ از آن شاگردها!
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